Mall för beskrivning av Exjobb
Mallen för beskrivning av exjobb och examenarbete är till för att kunna lägga upp relevant information
via skolans webb och därigenom nå potentiella studenter. För att lämplig och kompetent
examensarbetare ska kunna nås, måste examenarbetet specificeras så att adekvat information
tillhandahålls. För innehåll i beskrivningen av examenarbete se rubrik Exjobb nedan.
Observera: Materialet är offentligt och får inte innehålla känslig eller sekretessbelagd information.
Alla föreslagna projektarbeten måste godkännas av skolan för informations- och
kommunikationsteknik (ICT) innan publicering på webben sker. Kontroll görs av lämplig examinator
vid skolan som är kunnig inom området, och som kan bedöma innehållet i föreslagna projektet och
dess omfång. Detta är endast en kontroll för att både uppdragsgivare och skolan ska kunna säkerställa
att arbetet är relevant, är av lämplig karaktär samt har tillräckligt omfång för att kunna få godkänt
examensarbete vid skolan. Om något skulle behöva förändras, förs diskussion direkt med
uppdragsgivaren.
Examensarbetsansvarig vid KTH ser till att kontroll utförs av examinator vid skolan för informationsoch kommunikationsteknik, KTH.
Skicka in material till exjobb@ict.kth.se

Exjobb
Projekttitel
(En kort titel som beskriver innehållet i exjobbet)

Uppdragsgivare
(Kort presentation av uppdragsgivaren som tillhandahåller examensarbetet: Företag/Myndighet/
Institut/Forskare/Forskargrupper/Projekt/Projektgrupp/Annat

Bakgrundsinformation
Ge information som nödvändig för att förstå examensarbetet, projektmiljön och roll i projektet m.m.

Arbetsuppgift och förväntat resultat
3K - Klar, Kort och Koncis beskrivning av arbetet och vilka resultat som förväntas av utfört arbete,
gärna i punktform.

Plan för projektet/arbetet (innehåll)
Kort och översiktlig plan för projektet/examensarbetet. Kan innehålla metod för genomförande,
tidsramar (förväntat arbete för projektet - heltid, halvtid, tidsintervall under viss period) m.m.

Behov
Förväntade kunskaper hos sökanden, t.ex. programmeringskunskaper/vissa specifika verktyg/övrigt .

Ansökan
Beskriv hur ansökan bör utformas och när och var den ska lämnas in samt till vem. Vilken omfattning
som förväntas och vilken ämneskategori som examensarbetet avses. Till exempel:
•

Ansök senast: Datum för senaste dag då ansökan ska ha inkommit.

•

Genomförandeperiod: Vår 2016/Höst 2016, samt fasta tidsperioder för projektet, t.ex. 18 jan –
31 mars.

•

Omfattning: 15hp (10 veckor helfart alternativt 20 veckor halvfart) eller 30 hp (20 veckor
helfart).

•

Ämneskategori: Välj den ämneskategori (eller de ämneskategorier) som bäst överensstämmer
på examensarbetet/projektarbetet. Ange gärna både svensk och engelsk ämneskategori där det
är tillämpbart.

•

Använd gärna någon av följande kategorier:
•
•
•
•
•
•

Information och programvarusystem/Information and Software Systems
Kommunikationssystem/Communication Systems
Elektronik- och datorsystem/ Electronic and Computer Systems
Mikroelektronik och tillämpad fysik/ Microelectronics and Applied Physics
Data- och systemvetenskap/ Computer and Systems Sciences
Affärssystem/Communication Networks

• Uppdragskategori: Exjobb/Projekt/Annat

Utbildningar vid skolans för information- och kommunikationsteknik
Här hittar du information om de utbildningsprogram som skolan erbjuder:
http://www.kth.se/ict/utbildning Om du har frågor om huruvida ett exjobbsförslag är lämpligt,
kontakta KTH på exjobb@ict.kth.se eller studierektor för examensarbeten Anne Håkansson,
annehak@kth.se.

Kontaktinformation
Ange kontaktinformation till den person som kan, vid behov, ge mer information om
exjobbet/examensarbetet.
Om e-post – ange gärna önskad ämnes-rad (t.ex. ”Intresseanmälan Exjobbet X”)

Tidigare exjobb
I KTH:s publikationsdatabas DiVA kan du söka fram exjobb/studentuppsatser utförda av våra
studenter. Där kan du få en idé om hur exjobben kan se ut: DiVA.

Frågor
Mejla exjobb@ict.kth.se eller Anne Håkansson annehak@kth.se, Kan även nås på 08-790 40 41.

